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ACÓRDÃO Nº.: 284/2008
PROCESSO Nº.: 2003/7130/000196
REEXAME NECESSÁRIO: 1.987
REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL
INTERESSADO: COELHO & COELHO LTDA

EMENTA: Exigência tributária por omissão de saídas, baseada em falta de registro 
de notas fiscais de entradas. Nulidade do valor encaminhado a reexame 
necessário.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no mérito, por 
unanimidade, em reexame necessário, modificar a decisão de primeira instância, 
julgar nulo o valor de R$ 1.413,68 (um mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e 
oito centavos). O Sr. Ricardo Shiniti Konya fez sustentação oral pela Fazenda 
Pública e solicitou a emissão de novo auto de infração conforme o art. 11, inciso VI 
do Regimento Interno. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros João 
Gabriel Spicker, Juscelino Carvalho de Brito, Elena Peres Pimentel e Fabíola 
Macedo de Brito. Presidiu a sessão de julgamento do dia 17 de abril de 2008, o 
conselheiro Mário Coelho Parente.

CONS. RELATOR: João Gabriel Spicker

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
1.440,00 (Hum mil quatrocentos e quarenta reais), referente a omissão de entradas 
relativo às notas fiscais de entradas não registradas no livro próprio, caracterizando 
assim, omissão de saídas de saídas conforme notificação de 04/12/2002.

A autuada é intimada, não apresenta impugnação, sendo lavrado termo de  
revelia (fls. 20).

As folhas 22 a julgadora de primeira instância emite despacho remetendo o 
processo à coletoria de origem para saneamento.

As folhas 25 o substituto do autor do procedimento lavra termo de 
aditamento retificando os campos 4.6, 4.13 e 4.15 do auto de infração. 

Devidamente intimado do termo de aditamento o sujeito passivo não se 
manifesta ao processo.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente 
condenando o sujeito passivo ao pagamento de multa formal no valor de R$ 15,48 
(Quinze reais e quarenta e oito centavos), acrescido das cominações legais.
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Devidamente intimado o contribuinte não se manifesta, sendo lavrado termo 
de não manifestação.

A Representação Fazendária em sua manifestação recomenda a 
manutenção da sentença de primeira instância.

Em sessão plenária realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2007, o 
Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais decidiu por unanimidade acolher a 
preliminar de nulidade da sentença determinando que outra seja prolatada na 
forma legal.

Em nova sentença prolatada a julgadora face aos documentos juntados aos 
autos que comprovam somente a omissão referente às notas fiscais nº. 963206 e 
19289 nos valores de R$ 52,86 e R$ 102,00 respectivamente, relativos ao 
exercício de 1999. Quanto às demais notas fiscais descritas no contexto, não 
foram juntadas quaisquer provas do ilícito fiscal, contrariando o disposto no art.35, 
inciso IV da Lei nº. 1.287/01, face a isso julga o auto de infração procedente em 
parte condenando o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no valor de 
R$ 26,32 (Vinte seis reais e trinta e dois centavos), campo 4.11 com a penalidade 
sugerida no campo 4.15 do termo de aditamento fls. 25 acrescido das cominações 
legais.

A Representação Fazendária considerando que a suposta infração não é 
fato gerador de imposto e sim passível de multa formal por descumprimento de 
obrigação acessória recomenda a reforma da sentença de primeira instância e 
julgar nulo o auto de infração.

Devidamente notificado e intimado da sentença de primeira instância e do 
parecer da Representação Fazendária o contribuinte não se manifesta ao 
processo.

O chefe do CAT emite despacho para que se de prosseguimento ao feito tão 
somente em relação ao valor de R$ 1.413,68 (Hum mil quatrocentos e treze reais e 
sessenta e oito centavos), relativo ao contexto 4 uma vez que fora julgado 
improcedente.

Em análise aos autos ficou constatado que o autor do procedimento autua o 
contribuinte por omissão de saídas, pela falta de registro de notas fiscais de 
entradas, quando o correto seria aplicação de multa formal, por descumprimento 
de obrigação acessória.
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Pelo exposto acato a preliminar de nulidade argüida pela Representação 
Fazendária, e voto reformando a sentença de primeira instância para julgar nulo o 
valor de R$ 1.413,68 (Hum mil quatrocentos e treze reais e sessenta e oito 
centavos) encaminhado a reexame necessário, do auto de infração nº. 
2003/000599.

PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos
21 dias do mês de maio de 2008

Presidente

Conselheiro Relator

Representação Fazendária


